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Et glimrende princip
LEDER
Af Kim Østerbye,
formand for
Dansk Fængselsforbund
Målet bør stå lysende klart for alle: Vi
skal tilbage til en situation, hvor Kriminalforsorgens kapacitet udnyttes 90 pct.
De sidste ti pct. har vi brug for – til
mange ting. De skal bruges i forbindelse
med at indsatte flytter, at afdelinger bliver omorganiseret, at celler bliver renoveret og i det hele taget til at bevare den
nødvendige fleksibilitet. En fleksibilitet vi
har behov for, så vi kan handle hurtigt
og effektivt, når situationen tilsiger det.
Hvad nytter det f.eks. at stille en voldelig indsat en strafcelle i udsigt, hvis vi
ved, at han ved, at der ingen celler er til
at gennemføre sanktionen?
90 pct. er tallet. Hverken mere eller
mindre.
Men i årevis har vi oplevet, at vi har
været langt fra den situation. År efter år
har man lagt sig på 92 pct. på papiret.
Og år efter år har virkeligheden ude på
afdelingerne budt på godt og vel 96 pct.
– og nogle steder over 100 pct.
Et flertal i Folketinget har nu ophøjet
overbelægget til en finanslovsaftale: Vi

fastholder de 96 pct. i 2005, og så betaler vi Kriminalforsorgen ekstra for overudnyttelsen, lyder budskabet fra aftaleparterne.
Dansk Fængselsforbund er – helt
principielt – imod en sådan overudnyttelse.
Den er ikke kun ødelæggende for
arbejdsmiljøet, men bidrager også til
nedslidningen af vore bygninger og
institutioner. Tag bare Københavns
Fængsler: Man må give ombudsmanden
ret i at afsoningsforholdene er under al
kritik – man kan bare ikke komme i gang
med vedligehold og renovering, for alle
celler er hele tiden fyldt til randen.
I Dansk Fængselsforbund er vi principielt imod, men vi har alligevel – i al stilhed – accepteret aftalen. Det er der flere
forklaringer på.
For det første: Med den fortsat alt for
lange venterkø – og en ventetid på over
ni måneder – kan vi se frem til et betydeligt pres på institutionerne de kommende mange måneder. Behovet for et
højt belæg vil være der under alle
omstændigheder, og belægget vil næppe bevæge sig nedad, med det politiske
fokus, der er på at komme af med venterkøen.
For det andet: I forvejen havde vi faktisk nikket til, at Kriminalforsorgens insti-

tutioner havde et vist overbelæg frem til
maj 2005. Det gjorde vi i forbindelse
med, at ministeren i foråret lyttede til
vores ønske om at bytte billige og hurtige barakløsninger ud med permanente
nye fængselsafdelinger. Dengang stod
det klart, at det ville tage længere tid at
blive færdige med de nye permanente
bygninger – og dermed længere tid før
presset på de øvrige institutioner faldt.
Vi accepterede, fordi både indsatte og
ansatte har bedre af, at pap og blik blev
skiftet ud med mursten og beton.
For det tredje: Med aftalen knæsættes et nyt princip. Når man nu vælger at
betale for et overbelæg, så er det en
anerkendelse af, at man ikke kan have
100 indsatte til 90 indsattes pris. Det er
en anerkendelse af, at der er behov for
en anden personaledækning for at
kunne matche de alt for mange indsatte.
Det er en anerkendelse af, at der skal
være sammenhæng mellem ressourcer
og kapacitet.
Det ny princip, som vi vil huske – og
minde om – fremover, er: Intet i denne
verden er gratis. Heller ikke en overudnyttelse af offentlige institutioner. Hvis
man vil have ekstra, må man betale for
det. Det er et glimrende princip. ■
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Farvel og goddag

Mandag den 22. november
2004 afholdt Dansk Fængselsforbund ekstraordinær
kongres. Eneste punkt på
dagsordenen: Valg af ny formand. Carsten Pedersen har,
efter fem år i formandsstolen, valgt at gå af.
”Det har ikke været nogen hemmelighed, at jeg gennem et stykke tid har
ønsket at forlade min post, men har ventet på det rette tidspunkt. Det føler jeg
er kommet nu,” sagde Carsten Pedersen, da han bød velkommen til de 76
delegerede, der havde trodset regn, sne,
slud og hagl og var mødt frem til forbundets ekstraordinære kongres på Hotel Nyborg Strand.
Hans tale var kort og han kom hurtigt
frem til konklusionen: Indstillingen af
overvagtmester Kim Østerbye, som arvtager til formandsposten.
Kim Østerbye var eneste kandidat til
formandsposten - alligevel kom stemmesedlerne i brug. Ikke om, hvem der
skulle kandidere, men derimod om et
ændringsforslag til forretningsordenen,
om at man kunne stemme, uanset antal-

let af kandidater. Forslagsstilleren var
René Larsen, AO-Fyn. Forslaget blev
stemt ned.
Kim Østerbye takkede for formandsposten og – som én af mange – takkede
han også Carsten Pedersen for den indsats han har gjort i sin tid som forbundsformand:
”Jeg ved, at jeg ikke er den eneste,
der finder det vemodigt at skulle sige
farvel til Carsten i forbundsledelsen.
Carsten har været en fremragende forbundsformand. Og det er med betydelig
ydmyghed, at jeg stiller op til at følge
efter dig,” sagde Kim Østerbye.

Ingen skæring i frontlinjen
Kim Østerbye pegede i sin tale til forsamlingen på en række punkter, hvor
der er behov for at gøre en indsats fremover.
Det drejer sig blandt andet om lønpolitik (omklassificering af værkmestre og
fængselsfunktionærer), arbejdsmiljø (behov for en fortsat kamp), fængselsfunktionærernes arbejdsopgaver (skal reduceres, ellers må man ansætte flere), de
forestående overenskomstforhandlinger
(hvor afgangsalderen søges nedsat fra
63 år til 60 år), samt – på den korte bane
– behovet for at fokusere på den konsu-

Den nyvalgte
forbundsformand
redegjorde for den
kommende tids
fokusområder
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Carsten Pedersen modtog stor ros for sin
indsats
lentundersøgelse, der ventes at komme i
december:
”Vi er netop gået ud af endnu en
finanslovforhandling, hvor et politisk
flertal fandt grund til at bevilge ekstra 40
millioner kroner til Kriminalforsorgen.
Hvis disse 40 millioner kroner viser sig at
blive ædt op i løbet af få måneder af en
konsulentrapport, der foreslår besparelser af samme størrelsesorden blandt
frontlinjepersonalet, så har politikerne et
forklaringsproblem,” sagde Kim Østerbye.
Han pegede på, at der kan vise sig
besparelsesforslag, som er fonuftige:
”Dem æder vi. Vi er ikke imod besparelser som sådan – vi har faktisk selv
foreslået flere. F.eks. kan der være god
grund til at låse fangerne inde om natten
i de åbne fængsler. Og der kan være
grund til at kigge på, hvornår de skal
låses ud igen om morgenen. Det frigør
nogle vagter – og dermed penge – og
det er fornuftigt,” sagde han.
Men samtidig lovede han at bekæmpe ethvert forslag om at der skæres i
mandskabet i en situation, med højt

Hvad bliver den
nye forbundsformands
fornemmeste
opgave de kommende år?
merbelæg, lang ventetid på afsoning,
lang venterkø og en situation så alvorlig,
at man har måttet udmelde tilsigelsesstop: ”Det giver ikke mening at skære i
frontlinjen. Hvilket jeg også tror, man vil
opdage, hvis man forsøger,” sagde Kim
Østerbye.

Tak, Carsten
Kongressen var på ingen måder fri for
kritiske røster.
Både René Larsen, AO-Fyn, Henrik
Thøgersen, Horserød, Robert Demény,
AO-Jylland og Søren Klit, AO-Sjælland,
gav udtryk for utilfredshed – bl.a. at man
i processen op til formandsvalget havde
haft for meget fokus på personer og for
lidt på indhold og visioner.
Men da Kim Østerbye var valgt, gik
både Henrik Thøgersen og René Larsen
på talerstolen med en lykønskning og et
ønske om et godt og konstruktivt samarbejde.
Samtidig blev lejligheden brugt til at
takke Carsten for en rigtig god indsats
som forbundets formand: ”Du er den
bedste formand, vi nogensinde har haft,
og under dit formandskab har hovedbestyrelsen haft det rigtigt let,” sagde
Henrik Thøgersen.
René Larsen påpegede de mange
store sejre, som forbundet havde vundet, takket være Carsten Pedersen.
Også næstformand Peder Jørgensen
tog ordet; takkede for et fantastisk samarbejde og roste den afgående formand
for sin store indsats: ”Jeg tror ikke, at
nogen formand har sat så stort et præg
på forbundet - såvel som medierne og
offentligheden - som du har,” sagde
han.
Med en buket blomster i hånden på
både den afgående og den tiltrædende
formand blev kongressen afsluttet med
taktfaste klapsalver. ■
Af Line Kold

Susanne Nielsen,
værkmester, Københavns Fængsler
”Jeg forventer, at han taler vores sag, det er jo det, han er
valgt til. Det er vigtigt, at han vil kæmpe for vores arbejdsmiljø. Det er en lang sej kamp, der er godt i gang, men som
kræver, at man holder fast. Når arbejdsmiljøet kommer på
mediernes dagsorden, så sker der noget, så det er vigtigt, at
vi har en formand, der forstår det spil og er villig til at holde
fast.”

Søren Klit,
afdelingsformand, AO-Sjælland
”Jeg mener, at det er vigtigt, at han er visionær og lydhør –
i enhver sammenhæng. Det er vigtigt, at han kan løfte
arbejdsforholdene for medlemmerne – især på det psykiske
område, og så kan vi håbe på, at forbundets krav til overenskomsten om pligtig afgangsalder på 60 år med mulighed for frivillig forlængelse til 63 år er noget, han vil arbejde for.”

Jakob Kruse Nielsen,
fængselsfunktionær, Københavns Fængsler
”Det bliver at fastholde den positive indflydelse, og de gode
relationer vi har fået med vores interne og eksterne samarbejdspartere. Forbundet har fået stor indflydelse, og den
gælder det for alt i verden om at fastholde. Men det bliver
også en kæmpe opgave at løfte de arbejdsforhold, vi arbejder under i Kriminalforsorgen.”

Michael Kaj Jensen,
afdelingsformand, Vridsløselille
”Det er en vigtig opgave at sikre åben debat i hovedbestyrelsen. Vi skal have samlet tovene og nå til enighed om,
hvilken vej vi skal trække læsset. Men der ligger også en
stor opgave i at føre Carstens politiske arbejde videre, og
fortsat sikre den politiske indflydelse, han har skabt.”

Knud-Erik Lauesen,
afdelingsformand, Renbæk
”Det bliver at skaffe os en god overenskomst og at sikre, at
der bliver bevilliget penge til at oprette nye arbejdslokaler,
så vi kan beskæftige de mange ekstra indsatte. Nu hvor vi
har fået de mange nye afsoningspladser, tror jeg, at Carsten
har ’forpligtet’ sig til ikke at kræve mere, men det har Kim
ikke, og det synes jeg, at vi skal udnytte.”
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Den politiske
satsning er afgørende
– for medlemmernes skyld
De ansattes sikkerhed, lønforbedringer, arbejdsmiljø,
bedre indretning af dagligdagen i fængslerne og en generelt øget kvalitet i
Kriminalforsorgen. Det er de
ting, som fængselsforbundet
skal arbejde for. Det siger
Kim Østerbye, der netop er
tiltrådt som formand for
Dansk Fængselsforbund.
Som nytiltrådt formand for Dansk
Fængselsforbund er Kim Østerbye i fuld
gang med at tilrettelægge sit arbejde og
finde ud af, hvordan man i praksis skaber bedre arbejds- og lønvilkår for forbundets godt 3.000 medlemmer.
Allerede nu står det klart for ham, at
den store politiske indsats, som blev
gjort af den tidligere formand – Carsten
Pedersen – fortsat vil have meget høj
prioritet i forbundets arbejde.
”Det politiske arbejde er helt centralt
og noget, som jeg forventer at bruge en
del af min tid på. Ikke fordi et godt forhold til politikerne eller omtale i medierne er et mål i sig selv, men simpelthen
fordi det afgør vores mulighed for at
skabe gode forhold for medlemmerne,”
siger han.
Når de offentlige budgetter skal lægges, er pengene altid for få og nedskæringer en risiko for alle. Derfor er det,
ifølge Kim Østerbye afgørende – hele
tiden – at minde politikerne om, at man
findes, at ens arbejde er nødvendigt, og
at nedskæringer ikke er acceptable.
”Det politiske arbejde er det, der sikrer os de nødvendige ressourcer og dermed grundlaget for ordentlige arbejdsbetingelser. For eksempel antallet af ind-
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satte i fængslerne, den praktiske indretning af fængslerne, muligheden for at
fjerne stærke og truende fanger, mængden af administrative opgaver og antallet af fængselsfunktionærer på vagt. Det
er ting, der alle har stor betydning for
den enkelte medarbejder, og som er
fuldstændig afhængig af, om politikerne
lytter efter, hvad forbundet siger,” siger
den nye forbundsformand.
Kim Østerbye finder det vigtigt at
understrege netop dette, fordi han har
oplevet flere medlemmer, der synes, at
forbundet bruger for meget tid og for
mange ressourcer på at mødes med politikere, skrive høringssvar og give interviews.
”Nogle mener, at vi dermed forsømmer det enkelte medlem. Men sådan ser
jeg det slet ikke. Tværtimod. Jeg mener,
at den politiske kamp er lig med kampen
for medlemmerne,” siger formanden.

Vægt på fængselsfunktionærernes arbejdsmiljø
Kim Østerbye har været i Kriminalforsorgen siden 1981, og har som tillidsrepræsentant beskæftiget sig med fæng-

selsfunktionærernes særlige betingelser
og vilkår i næsten ti år.
Især fængselsfunktionærernes arbejdsmiljø er noget, som han – også som
forbundsformand – vil give høj prioritet,
fordi, som han siger:
”Som fængselsfunktionær ligger det
ligesom i sagens natur, at man har et
problematisk arbejdsmiljø. Vi har med
mennesker at gøre, som er et sted og i
en situation, de meget gerne ville være
fri for, og som derfor ikke altid er lige
behagelige og nemme at arbejde med.”
Hvis ikke arbejdet i fængslerne helt
skal ødelægge personalet, kræver det en
konstant kamp for at forbedre arbejdsmiljøet, mener Kim Østerbye.
”For øjeblikket ses der ikke en markant stigning i antallet af registrerede tilfælde af vold og trusler mod medarbejderne. Og sygestatistikken ser nu ud til
at gå den rigtige vej. Men det er ikke
nødvendigvis er tegn på, at miljøet er
forbedret. Voldsstatistikken har vist sig
at være særdeles mangelfuld, og med
hensyn til sygdom skal man huske, at vi
netop nu har ansat mange nye medarbejdere, som erfaringsmæssigt er mindre
syge i begyndelsen end senere hen,”
siger han.
I den nærmeste fremtid ser den nye
formand især to områder, som bliver vigtige for fængselsfunktionærerne.
Overenskomstforhandlingerne næste
år og efterspillet til den konsulentrapport, som lige nu er under udførelse og
så vidt vides især kommer til at foreslå
nedskæringer blandt frontpersonalet.
”I forhold til begge dele må vi spille
en aktiv og udfarende rolle. Konsulentrapporten vil vi læse nøje. Der vil sikkert
være forslag til acceptable besparelser,
men samtidig vil vi slå ned på alt, hvor
beskæringer i frontpersonalet får konsekvenser for arbejdsmiljøet og sikkerheden i fængslerne,” siger Kim Østerbye.
I forhold til overenskomstforhand-

lingerne vil den ny formand især fremføre ét budskab: I stedet for ny løn vil forbundet arbejde for retten til at bruge de
særlige midler til gruppevis omklassificering af personale.
Desuden nævner han bl.a. uddannelse, uniformer, administrative byrder
og skattesager som emner, der vil optage ham som forbundsformand.
Og sidst, men ikke mindst, understreger Kim Østerbye, at der som formand bestemt også vil være tid og plads
til at tage sig af spørgsmål og problemer
i forhold til de enkelte medlemmer.
”Selvfølgelig vil det også blive en del
– og en betydelig del – af mit arbejde
som forbundsformand. Et arbejde, som
jeg er spændt på og glæder mig til at
komme ordentligt i gang med,” siger
Kim Østerbye.

En leder som formand
Kim Østerbye har en række ansættelser
bag sig, som leder. Det har da også givet
anledning til, at nogle – forud for, at han
trådte til som forbundsformand – har
stillet spørgsmålet: ”Er det nu rigtigt, at
sætte en leder i spidsen for et forbund
som vores?”
Til det spørgsmål svarer Kim Østerbye: ”Ja. For mig at se er der ikke noget
problem i, at jeg har forskellige lederjobs
bag mig. Tværtimod. Jeg mener at det
er en kvalitet, dels at jeg har en lang
lederuddannelse bag mig, dels at jeg har
prøvet mange forskellige job i Kriminalforsorgen, hvilket har givet indsigt i mange forskellige arbejdsområder.”
Han peger på, at der netop i forbund
som Dansk Fængselsforbund er et stort
behov for ledelseserfaring: ”Der er faktisk meget at holde snor i – mange personalegrupper, mange afdelinger, institutioner, ansatte, synspunkter og så
videre.”

Og med hensyn til loyaliteten, så har
den altid ligget ét sted: ”Jeg har aldrig –
i nogen sammenhæng – arbejdet for Asiden, altid B-siden. Og på trods af mine
lederjobs har jeg altid arbejdet bredt for

alle – og det vil jeg stadig se som mit formål. Det er personalet, som helhed, der
interesserer mig,” siger Kim Østerbye. ■
Af Malene Bo

Kim
Østerbye
Formand for
Dansk Fængselsforbund.

Kim Østerbye har været ansat i Kriminalforsorgen i 23 år
og haft mange forskellige poster og tillidshverv.
2002 – 2004 Seniorkonsulent på Kriminalforsorgens
Uddannelsescenter
2001 – 2002 Driftssouschef på IT-kontoret i Direktoratet
1999 – 2001 IT-chef på Københavns Fængsler
1995 – 1999 Instruktionsovervagtmester på Københavns
Fængsler
1992 – 1995 Overvagtmester på Kriminalforsorgens
Uddannelsescenter
1991 – 1992 Konstitueret overvagtmester i Sandholmlejren
1989 – 1991 Fængselsfunktionær i Sandholmlejren
1986 – 1989 Pædagogisk assistent på Pension Engelsborg
1981 – 1986 Fængselsbetjent på Københavns Fængsler
Tillidshverv
1998 – 2004 Formand for afdelingen for Øvrige Ledere
1995 – 1998 Næstformand for afdelingen for Øvrige Ledere
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Min fantasi rækker ikke

nemmer, at der er noget riv rask ruskende galt, så kan vi jo ikke bare acceptere
det. Så må vi jo sige til finansministeren,
at det går bare ikke. Det der med at
bevillige på finansloven og så fjerne
pengene bagefter – det fungerer bare
ikke.”

En konsulentundersøgelse,
der fremlægges her i december, vil blive udsat for nøje
politisk vurdering, lover både
justitsminister Lene Espersen
og Pia Kjærsgaard, leder af
Dansk Folkeparti.

”Jeg har ikke fantasi til at forestille mig,
at frontlinjepersonalet kommer til at
betale prisen,” siger Dansk Folkepartis
leder, Pia Kjærsgaard.
Snart skal hun, sammen med regeringen, gennemgå en konsulentundersøgelse som Kriminalforsorgen vil fremlægge – en undersøgelse, der skal anvise, hvor man kan finde flercifrede millionbesparelser i Kriminalforsorgen.
Pia Kjærsgaard er tidligere citeret for,
at hun havde svært ved at forestille sig,
at de ansatte i front – fængselsfunktionærerne – skal lægge skuldre til besparelseskravene.
”Sådan har jeg det fortsat. Når
undersøgelsen kommer, vil vi – meget
nøje – tage stilling til, om den er uvildig
eller om der er tale om bestilt arbejde,
altså at konklusionerne var skrevet på
forhånd. Det har vi jo set før.
Undersøgelsen skal være præget af, at
der stadig skal være en positiv tilgang til,
at retssystemet skal fungere,” siger Pia
Kjærsgaard.
Hun mener, at der altid, med den
slags undersøgelser, er en tendens til at
det er nogle bestemte grupper, der skal
udsættes for besparelse.
”Når man undersøger hjemmehjælpsområdet, så er det hjemmehjælperne man skærer ned på. Ikke det
administrative personale. Og hvis vi
oplever det samme her, at det er fængselsfunktionærerne, der skal betale –
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Justitsministeren:
Håber vi kan vælge

Pia Kjærsgaard peger på at det vil være
svært at argumentere politisk for, at
man skal spare et tocifret millionbeløb
blot få uger efter, at man har bevilliget
ekstra 40 millioner kroner.
mens andre grupper går fri – ja, så kan vi
selvfølgelig ikke acceptere det,” siger Pia
Kjærsgaard.
Hun understreger, at hun endnu ikke
har set rapporten, der bliver produceret
som en udløber af flerårsaftalen, som
regeringen og Dansk Folkeparti indgik
sidste efterår.
Men hun peger på, at det vil være
svært at argumentere politisk for, at man
skal spare et tocifret millionbeløb blot få
uger efter, at man – ved den seneste
finanslovsaftale – har bevilget ekstra 40
mio. kr.
”Jeg vil gerne se undersøgelsen, før
jeg udtaler mig endeligt. Men vi skal jo
ikke være til grin – og bevilge den ene
uge og fjerne den næste. Når rapporten
kommer, vil vi meget gerne tage en snak
med Fængselsforbundet. Og hvis vi for-

Også Justitsminister Lene Espersen (K)
vil vente med at kommentere på undersøgelsen til den er offentliggjort. Men
allerede nu lover hun, at undersøgelsens
konklusioner vil blive gennemgået nøje,
før der bliver truffet beslutninger.
”Jeg håber, at der lægges op til så
stor en bruttoliste af mulige besparelser,
at vi reelt får noget at vælge imellem.
Det vil give os muligheden for at afveje
med os selv, hvor vi finder det mest hensigtsmæssigt at effektiviseringsgevinsten
hentes,” siger Lene Espersen.
Heller ikke Lene Espersen kan forestille sig besparelser, der alene rammer
frontlinjepersonalet.
”Det er vigtig, at vi tænker i en helhed, og at vi ikke gennemfører besparelser, der rammer bestemte personalegruppe urimeligt hårdt,” siger Lene
Espersen. ■
Af Hans Jørgen Nielsen

Aftale om finansloven for
2004 om effektivisering af
Kriminalforsorgen:
”Med henblik på at understøtte
effektiviseringen gennemføres inden
udgangen af 2004 en gennemgribende konsulentanalyse af kriminalforsorgen. I lyset af konsulentanalysen tages endelig stilling til de forudsatte effektiviseringer på 20 mio.kr. i
2005 stigende til 40 mio.kr. i 2007.”

Nu skal køen væk

En ekstrabevilling på samlet
40 mio. kr. skal sikre, at det
efter udgangen af 2005 bliver slut med at vente urimelig længe på at afsone straf.
Sådan lyder budskabet fra
aftaleparterne – lederen af
Dansk Folkeparti Pia
Kjærsgaard og justitsminister
Lene Espersen (K).
Vi nægter at acceptere, at der fortsat er
1.700 mennesker, der må vente i halve
og hele år på at afsone deres straf. Vi må
finde en løsning.
Sådan lød Dansk Folkepartis budskab
til regeringen og justitsministeren i forhandlingen om finansloven for næste år.
”Det er pinedød nødvendigt, at de,
der har fået en dom, også skal afsone
den med det samme. Det drejer sig om
retsbevidstheden. Vi kan ikke leve med
det paradoks, at der er flere udenfor end
indenfor, som er dømt. Det holder ikke,”
siger Pia Kjærsgaard, leder af Dansk
Folkeparti.
Det er ikke mere end et år siden, at
regeringen og Dansk Folkeparti indgik
en aftale om Kriminalforsorgen. En flerårsaftale, der i princippet skulle gøre
yderligere aftaler de kommende fire år
unødvendige.
Men i løbet af bare ét år har forligspartierne måtte gribe til pungen hele to
gange: Første gang i foråret 2004, hvor
der blev afsat penge til 175 ekstra pladser, herunder de 25 pladser på Københavns Politigård. Og så nu igen – yderligere penge, blot få måneder senere.
”Da vi sidste år indgik forliget om
Kriminalforsorgen, var forudsætningen,
at vi løbende skal vurdere om det er
godt nok, det vi havde gjort. Og det var
det altså ikke,” siger Pia Kjærsgaard.
Justitsminister Lene Espersen (K) var –
da kravet kom fra Dansk Folkeparti –

ikke uvillig til at acceptere en forøgelse
af bevillingen til Kriminalforsorgen.
”Venterkøen har ikke udviklet sig
anderledes end prognosen sagde, den
ville. Så der er ikke noget overraskende
ved udviklingen. Men nu fik vi ved forhandlingerne et krav om at give den en
ekstra skalle med at afvikle venterkøen
og det harmonerer fint med mine planer,” siger Lene Espersen.
Ifølge ministeren er der tre grunde til,
at man bliver ved med at kaste ekstra
millioner efter en afvikling af venterkøen: ”For det første er køen et problem
for retsbevidstheden. For det andet lægger den et urimeligt pres på fængselsfunktionærerne, der – måned efter
måned – må arbejde med for mange
indsatte. For det tredje, så er det altså
også et kæmpe problem, for de, der skal
afsone. Det er ikke befordrende for at
søge arbejde eller finde en uddannelse,
at man – ni måneder senere – skal ind og
afsone. Vi har brug for, at man kan betale sin gæld til samfundet af, med det
samme.”

30 mio. kr. til overarbejde
Af de ekstra 40 mio. kr. skal de 10 mio.
kr. gå til at opføre hegn i to åbne fængsler, så ca. 50 pladser kan bruges mere
fleksibelt.
”De nye hegn skal blandt andet bruges til at aflaste arresthusene, som er
frygteligt pressede,” siger Lene Espersen.
Andre 30 mio. kr. skal gå til at dispensere Kriminalforsorgen for overarbejde i
forbindelse med et konstant overbelæg.
Forud for flerårsaftalen i 2003 lovede
justitsministeren, at det i 2004 ville være
slut med et overbelæg, ud over de aftalte 92 pct. Men sådan er det ikke gået:
Belægget har – ganske konstant – ligget
på den forkerte side af de 96 pct. siden
årsskiftet. Den ny aftale indebærer, at
man nu – i modsætning til tidligere –
betaler Kriminalforsorgen for at fastholde merbelægget.
Fængselsforbundet har ikke proteste-

ret højlydt imod det fortsatte overbelæg
og justitsministeren er glad for, at man
”har fundet en løsning, som forbundet
finder fornuftig.”
Det samme er Pia Kjærsgaard: ”Den
belægningsprocent som vi har lovet at
sætte ned, burde i og for sig være fastholdt. Men omstændighederne har
gjort, at den ikke kan sættes ned. Vi har
nu – med de ekstra penge – forsøgt at
kompensere. Jeg er meget glad for at vi
ikke har oplevet, at fængselspersonalet
har lavet protestmarcher imod det. Det
synes jeg tyder på helt utrolig ansvarsbevidsthed,” siger Pia Kjærsgaard. ■
Af Hans Jørgen Nielsen

Aftale om finansloven
for 2005 om styrkelse af
Kriminalforsorgen:
”For at reducere ventetiden før
dømte kommer til afsoning, sikres
ca. 110 ekstra fængselspladser
gennem fastholdelse af den nuværende kapacitetsudnyttelse i kriminalforsorgen på 95-96 pct. i 2005.
Hermed når den samlede kapacitet
til at reducere antallet af dømte,
der venter på at afsone deres straf,
op på ca. 230 helårspladser. Det er
vurderingen, at venterkøen som
følge heraf vil være fuldt afviklet
ved udgangen af 2005.
Kriminalforsorgen tilføres ekstraordinært 30 mio. kr. til udbetaling af merarbejde og andre udgifter forbundet med de yderligere
pladser i 2005.
For at aflaste arresthussektoren
vil der blive opsat hegn omkring
bygninger i to åbne fængsler, hvorved ca. 50 pladser vil blive konverteret fra åbne til arresthuslignende
pladser. Der afsættes 10 mio. kr. til
opførelse af hegn og øget bemanding af disse pladser.”
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Blå skjorte
eller hvid laborantkittel
Urinprøver – politisk, ugennemtænkt smartness
For fængselsfunktionær og tillidsmand i Næstved arrest,
Henning Mørck, er indførelsen af de nye urinprøver en politisk smartness, der er presset ned over hovedet på fængselsfunktionærerne. Den nye type test, hvor det uniformerede personale selv udtager urinprøven og efterfølgende tester den for ulovlige stoffer, indebærer tæt kontakt med urin.
Og selv om risikoen for at blive smittet med farlig leverbetændelse vurderes til at være ganske lav, afviser Henning
Mørck at acceptere den udvidede arbejdsopgave som en del
af sit arbejdsområde.

Tillidsmand i Næstved Arrest
Henning Mørck

De indsattes
sikkerhed i første række
De indsatte tilbydes vaccine mod leverbetændelse. Fængselsfunktionærerne
må selv betale, hvis de vil vaccineres.
Det er en skævridning af balanceforholdet mellem Kriminalforsorgens klientel
og fængselsfunktionærerne, der sætter
helbredet på spil for at teste de indsattes
urin for ulovlige stoffer, mener han. Det
mindste man kan gøre fra Direktoratets
side er at tilbyde alle ansatte vaccine
mod leverbetændelse.

Ikke en opgave for det uniformerede personale
For Henning Mørck er sagen så principiel, at han mest af alt har lyst til at forlange en ”tjenstlig ordre” for at udføre
den nye type urinprøver. Men det er at
tage arrestforvarerne som gidsler i en
fagpolitisk strid, siger han, hvilket kun
ville skade det gode samarbejde mellem
Arresthusenes Organisation og Arrestforvarerforeningen. Derfor vil Henning
Mørck, under protest, være med, når en
indsat bliver bedt om at tisse i en plastic-

Trange arbejdsforhold i Arresthuset i
Næstved.
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kolbe med henblik på efterfølgende analyse ved hjælp af pipette og indikatorplade.
Smitterisikoen er dog ikke det eneste
uigennemtænkte, eller bevidst fravalgte,
aspekt omkring de nye urinprøver, mener tillidsmanden. Opgaven kan i teorien tage ganske få minutter, hvis alt ellers
kører på skinner. Men det gør det sjældent.

Tidskrævende ekstraopgave i en
travl arbejdsdag
Hvis en indsat ikke kan aflægge en
prøve, skal han nemlig låses inde i en
celle i op til tre timer, indtil han kan tisse.
I den tid er fængselsfunktionærerne
jævnligt nødt til at afbryde øvrige
arbejdsopgaver for at tilse den indsatte,
og samtidig tilbyde ham noget at drikke.
Og kan den indsatte ikke aflevere en tissetår i plastickolben, så skal der skrives
rapport og journaliseres. Og ikke mindst
udøves en sanktion. Prøven betragtes
som værende positiv, hvis den indsatte
ikke kan eller vil medvirke, hvilket blandt
andet fratager den enkelte indsatte retten til udgang i en periode. Henning
Mørck så gerne, at der både fulgte timer
og mere uddannelse til personalet i kølvandet på dette politiske initiativ.
Grundlæggende støtter han dog Dansk
Fængselsforbunds grundholdning. Opgaven bør pålægges sundhedssektoren.
For et lille arresthus med døgnvagter
kunne hjemmeplejen eller det stedlige
sygehus være en oplagt samarbejdspartner.

arbejdsforhold. I Næstved Arrest har
man været nødt til at tage besøgslokalets toilet i brug, da det rent fysisk er
mest hensigtsmæssigt placeret. Alligevel
er det en elendig løsning, da netop
besøgslokalet bruges over alle døgnets
”lyse” timer til så forskellige aktiviteter
som besøg, frisør, lægefremstilling og
advokatsamtaler. Flere gange har personalet været tvunget til at lade den indsatte slippe, når der dukker en advokat
op eller lokalet akut tages i brug til overbelæg. Så er der kun én ting at gøre.

Overlæge afviser smitterisiko
Kolbeholderen er opfundet af arrestforvarer Flemming Brandt og egner sig til
urinprøver under trange forhold.

En pose krænges over klodsen og kolben
med urin anbringes i hullet. Den står
sikkert og godt.

Støtter indsats mod narko
Henning Mørck understreger til trods for
sin kritik, at han støtter en mere effektiv
indsats mod narko og hash i fængsler og
arresthuse, men forventer så til gengæld, at personalet tilbydes ordentlige

Nemlig at sende den indsatte tilbage til
sin celle. Henning Mørcks oplevelse er
desuden, at de indsatte så småt er ved at
gennemskue konsekvenserne af den
øgede urinprøvekontrol. Mange indsatte
vil i løbet af det første halve år miste retten til at gå på udgang. Det vil føre til
flere enrumanbringelser, uro og ballade.
På en arbejdsplads som Næstved Arrest
kan det meget hurtigt blive lidt for
spændende. En stor del af arbejdstiden
er der nemlig kun to fængselsfunktionærer på vagt ad gangen til i alt seksten
indsatte, der bevæger sig frit omkring i
huset.

Pipette, testplade og kolbe.

Overlæge på Vestre Fængsel, Knud
Christensen, mener ikke at smitterisikoen er alarmerende. Der er ikke grund til
vaccination, alene på baggrund af arbejdet med urin, siger han. Ved professionelt arbejde med blod tilbyder Kriminalforsorgen vaccination mod leverbetændelse B, ellers ikke. Knud Christensen
oplyser, at blod og synlig blodig urin kun
kan smitte med leverbetændelse af
typen B og C, hvis urinen kommer i åbne
sår eller i kontakt med slimhinder.
Tillidsmand Henning Mørck nægter at
stille sig tilfreds med den forklaring. For
selv om risikoen er lav, er den til stede.
Og så må arbejdsgiveren betale hvad
det koster, at vaccinere sine medarbejdere. Han opfordrer kollegaerne til at
forlange en tjenstlig ordre, hvis de er i
tvivl om hvorvidt der er smitterisiko forbundet med en konkret opgave. Og især
hvis de er usikre på, om DfK lever op til
sin forpligtigelse om, at sikre sine medarbejdere mod Hepatitis. Derved bør det
nemlig være muligt at placere ansvaret
hos arbejdsgiveren, hvis man bliver syg
som følge af arbejdet med urin. ■
Af Kenneth Skipper
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Dansk Fængselsforbund:
Pålæg sundhedspersonalet at teste urin
Dansk Fængselsforbunds grundholdning er, at opgaven med urinprøvetagning bør deles mellem fængselsfunktionærer
og sundhedspersonalet. Fængselsfunktionærerne kan som altid udtage selve urinprøven, siger forbundet. Når det kommer til den egentlige test med indikator eller screeningplade, bør opgaven pålægges sundhedspersonalet. Det giver selvfølgelig et problem i arresthuse, der ikke har fast sundhedspersonale. Men, understreger Dansk Fængselsforbund, urinprøverne tager ikke skade af at vente. De kan sagtens sættes til side, til der igen er en sygeplejerske til stede i arresten.

Kompromis i Horsens
I Statsfængslet i Horsens har lokalafdelingen under Dansk Fængselsforbund markant modsat sig indførelsen af laborantarbejde i fængselsfunktionærernes i forvejen mangeartede arbejdsopgaver. Her ønsker man helst opgaven lagt helt over
til sundhedspersonalet. Indtil videre er det blevet til et kompromis, der tilgodeser begge parter. I dagtimerne udfører
sundhedspersonalet den laborantopgave, der følger i hælene på en kolbe med urin. Om aftenen udfører fængselsfunktionærerne på sygeafdelingen opgaven med pipette og indikatortest.

Forbundet fastholder
Selv om det indtil videre er blevet til et lokalt kompromis i Horsens, fastholder forbundet sin holdning.
Fængselsfunktionærerne skal som altid udtage urinen, men herefter skal den overdrages til videre undersøgelse af
fængslets eller arresthusets sundhedspersonale.

FAKTA
• De indsatte tilbydes vaccine mod
hepatitis på baggrund af en
videnskabelig undersøgelse.
• En rapport fastslog i 1998, at 43 procent af de indsatte var smittet med
Hepatitis C eller B.
• Manden bag undersøgelsen, Peer
Breem Christensen understregede
efterfølgende vigtigheden af, at stofmisbrugere bliver tilbudt vaccination
mod hepatitis B, som potentielt er
dødelig.
• Fængselsfunktionærer
tilbydes stadig ikke vaccination mod
hepatitis.
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FAKTA
Ifølge hygiejnesygeplejerske ved Statens Seruminstitut, Marie Stangerup, fremgår det af Arbejdstilsynets anvisning nr. 4.9.1.1, at fængselspersonale anføres
som eksempel på erhvervsgrupper uden for sundhedsvæsenet, hvis arbejde kan
medføre risikosituationer. Spørgsmålet om vaccine til fængselsfunktionærer eller
ej er dog så politisk, at Seruminstituttets vaccinationsafdeling henviser til embedslægen.
Hygiejnesygeplejerske Marie Stangerup foreslår at det overvejes:
• hvordan risikoen for sprøjt og stænk minimeres i forbindelse med urinprøvetagning.
• hvordan de brugte remedier bortskaffes.
• hvordan rengøres arbejdspladsen.
Endvidere foreslår hun følgende:
• Brug stålbord, da det er rengøringsvenligt.
• Dæk eventuelt bordet med sugende engangsmateriale.
• Tør bordet af i sprit 70 – 75 %
• Og brug så ellers sund fornuft.

Narkobehandling
og kunstterapi i Sdr. Omme
Vejret viste sig fra sin mere
ustabile side med sol og
hagl, da det åbne statsfængsel i Sdr. Omme i november
markerede tilblivelsen af en
ny behandlingsafdeling.
Egentlig indvielse var der
ikke tale om. Som fængselsinspektør Anne Marie
Heckscher pointerede i sin
tale, ønskede man fra fængslets side at præsentere en
levende afdeling ved et
åbent hus arrangement. Et
lille halvt års erfaringsgrundlag kunne dermed deles ud
til gæsterne, som efter de
mere officielle taler blev vist
rundt i små grupper. På den
måde fik så forskellige faggrupper som socialrådgivere,
behandlere og fængselsfunktionærer et lille indblik i et
koncept, der bygger på gestalt- og kunstterapi.

Indimellem hagl og regnbyger vajede
Dannebrog flot over Sdr. Omme.
Fængselsfunktionæren · 12/1.2004/2005
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FAKTA
• Den nye behandlingsafdeling havde oprindeligt status som kontraktafdeling.
• Afdelingen har tre pladser til afgiftning af narkomaner.
• Som udgangspunkt kan de indsatte ikke deltage i terapi, når de afgiftes.
• I forhold til udgang arbejdes der efter samme regler som i resten af
Kriminalforsorgens institutioner.
• Gennem urinprøver testes de indsatte for misbrug af ulovlige stoffer.
• I behandlingen præsenteres de indsatte for Maslows behovspyramide som
grundlag for bedre selvforståelse.
• Der lægges stor vægt på fysiske aktiviteter, hvorfor der dagligt afvikles
obligatoriske gåture.
• I kunstterapi laver de indsatte blandt andet malerier af sig selv for, gennem
billedanalyse, at forstå sig selv.
• Kunstterapi indeholder også elementer som meditation og aktive fantasirejser.
• Afdeling H har årligt et fritidsbudget på 30.000 kr. til femten indsatte.
• Hvis pengene slipper op inden årets udgang, indføres der brugerbetaling.
Gæsterne blev vist rundt i små grupper.

Penge og benarbejde.
Selv om Kriminalforsorgen målrettet etablerer en bred vifte af behandlingstilbud,
betegnede inspektøren det som at være
med på et afbud, da pengene blev bevilliget. De blev fundet i satspuljemidlerne,
der hovedsageligt er møntet på tiltag i
det lukkede system. Men da både personalet og den lokale ledelse ønskede at
forvandle fængslets kontraktafdeling til
et sted med egentlig behandling, var der
en god grund til at søge om en pose
penge. Lidt beskedent indrømmede
Anne Marie Heckscher, at hun ”kun”
havde del i den økonomiske side af
sagen, hvor hun havde formået at trække en million kroner hjem til projektet.
Æren for det hårde benarbejde med at
indrette afdelingen og skabe et helt nyt
koncept tilfaldt derimod behandlere og
det uniformerede personale på afdeling
”H”. For dem er visionen og ønsket om
at udvide deres kontraktafdeling til
egentlig behandlingsafdeling en foreløbig succes.

Afdeling H ikke affolket længere
Før var det svært at besætte pladserne i
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modsætning til nu, hvor der er fuldt
belagt. Indsatte fra hele landet har taget
imod det anderledes tilbud. Og selv narkomaner der er i metadonbehandling
kan optages. De tilbydes en tredive
dages periode med afgiftning og udtrap-

ning af metadonen. I den tid kan de som
udgangspunkt ikke deltage i terapi, da
de med dope i kroppen anses for at være
for indadvendte og lukkede til at indgå i
den mentalt hårde og krævende behandling. Men det er ikke kun de indsat-

Fængselsinspektør Anne Marie Heckscher ønskede at præsentere en levende afdeling i brug. Derved kunne personalet dele ud af et halvt års erfaringer.

te der udfordres. Behandlere og fængselsfunktionærer gøres klart ved ansættelse, at de har mødepligt ved afdelingens behandlermøder. Fridage er ikke
hellige køer, kun ferie og nattevagt er
lovlige undskyldninger for at blive hjemme.
Daglig leder af behandlingsinstitutionen ”Springbrættet”, Michael Jørgensen, fungerer som supervisor for de
ansatte på den nye behandlingsafdeling.
Han går et skridt længere og beskriver
det som regulær selvudvikling for afdelingens fængselsfunktionærer at arbejde
på Afdeling H. Det er ikke nok at de indsatte går til terapi om dagen og derefter
overlades til sig selv og et uniformeret
personale, der ikke magter at bakke dem
op. Derfor er fængselsfunktionærerne
selv nødt til at forstå de mekanismer der
arbejdes med som forudsætning for at
kunne lære fra sig på baggrund af et
koncept, der indeholder noget så, for
Kriminalforsorgen, fremmedartet som
gestalt- og kunstterapi. Derfor er det for
Michael Jørgensen afgørende at undgå
et skel mellem behandlere og fængselsfunktionærer. De skal efteruddannes så
langt som man kan gå, uden at komme
i konflikt med de opgaver der også påhviler dem såsom orden og sikkerhed.
Afdeling H benytter sig desuden af en
professionel kunstterapeut.
Efter rundvisningen bød fængslet sine
gæster på en let frokost krydret med
vejrmæssige oplevelser, da en ellers blå
himmel åbnede for sluserne med solide
jyske hagl som salut og afslutning på et
døgn med taler, stormvejr og væltede
stilladser. ■
Af Kenneth Skipper

Kunstrummet er blevet et meget fortroligt sted, hvor tillid mellem behandler
og indsat er stor.
Fængselsfunktionæren · 12/1.2004/2005
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Den sidste indsats

Fra selvstændig erhvervsdrivende til straffefange
”Den hurtige indsats er farlig”. En indsat i et dansk
fængsel skruer tiden tilbage
til dengang han som teenager begyndte at spille backgammon for sjov og senere
lærte de københavnske spillehaller at kende. Han betegner sig som konkurrencemenneske af natur. Som én,
der altid har elsket sport og
ikke mindst spændingen ved
næsten enhver form for konkurrence. En spænding han
fik smag for i selskab med de
enarmede tyveknægte. I syv
år levede han et dobbeltliv,
baseret på løgne, bedrag og
manipulation, med daglige
besøg i spillehallerne om formiddagen efterfulgt af natlige hasardspil i de københavnske kasinoer.

I kontanter anslår Henning at have spillet for omkring to millioner kroner.
Penge han i første omgang finansierede
gennem sin virksomhed og til sidst gennem narkokriminalitet, da også det var
en let og hurtig måde at skaffe penge
på. Firmaet gik ned. Henning selv endte
med en fængselsstraf på syv år. I dag
ved han, at han var afhængig af spil. En
afhængighed der er lige så farlig og soci-
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Henning har spillet for penge siden han var 19 år. I dag, syv år senere, er han ludoman, fraskilt og sidder i fængsel på en syvårsdom. (Henning er et opdigtet navn.
Hans rigtige navn er redaktionen bekendt).
alt skadelig for den involverede som
narko og alkoholmisbrug. På fagsprog
kalder man det for ludomani.

Facaden krakelerede
Da illusionerne brast, skete det som ved
et trylleslag. Hennings verden forvandledes fra et sted med hurtige penge og

masser af kontakt til andre mennesker til
ophold i en fængselscelle på Vestre
Fængsel. Fra politiets side herskede der
ingen tvivl om at han var en af de større
fisk, hvilket medførte den for Henning
ultimative forandring. Han blev fængslet
i isolation gennem flere måneder, uden
mulighed for at spille. Selv Oddset var
han afskåret fra, ligesom de eneste men-

nesker der måtte tale med ham, var
fængselsfunktionærer. Og selv om det
for mange førstegangsanholdte er en
traumatisk oplevelse at ende i en fængselscelle, var det for Henning en lettelse
at blive stoppet. De uendelig mange
løgne over for hans nærmeste familie og
malkningen af hans eget firmas økonomi
var begyndt at tære på psyken og helbredet i en grad, der gjorde ham dårlig.
Han vidste, at folk i omgangskredsen
snakkede om hans livsstil. Og selv om
den ene løgn afløste den næste, skammede han sig over sig selv. Specielt over
at bilde sin kone og forældre ind, at han
passede sit firma i dagtimerne, hvor han
i virkeligheden jagtede den næste hurtige gevinst på de enarmede. De gyldne
kasinoer og spillehallerne med automater havde vist deres helt egen bagside af
medaljen. I cellen på Vestre gik det op
for ham, at han var afhængig af spil.
Erkendelsen, siger han selv, fik ham til at
beslutte sig for en fremtid uden kasino
og hasardspil. Han ville ikke mere.

På den sorte liste
Efter at have modtaget sin fængselsdom
på syv år var Henning så opmærksom på
sit spilleproblem, at han tog imod et tilbud om målrettet behandling mod ludomani. Det førte ham fra hovedstaden til
et åbent fængsel på Fyn, der tilbyder
behandling på netop dette område. Efter
eget ønske lod han sig blackliste på alle
danske kasinoer som led i behandlingen.
Og når han, under udgang, påstår, at
kunne holde sig fra kasinoernes tjekkede
dealere er det ikke kun fordi behandlingen har afskåret ham muligheden for
hasardspil. Som han selv siger, ville det
letteste i verden være at tage turen fra
Helsingør til Sverige for at gå på kasino,
hvis det var det, han ville. Og det vil han
ikke. For lukker han øjnene for sin egen
situation, dukker to af hans bedste ven-

ner op på nethinden. De endte på samme måde som ham med at begå kriminalitet, efterfulgt af frihedsberøvelse. En
anden kammerat begår sig i udlandet
som stor spiller ved pokerbordene, men
selv den tilværelse frister ikke længere.

fremtidige drømme. Han vil gerne være
elektriker igen og uddanne sig som
installatør. ■
Af Kenneth Skipper

Videre med kun én identitet
Spillehallerne og kasinoerne var, som for
mange andre mennesker også hans
andet hjem. Her mødte han et bredt
udsnit af Familien Danmark. Kvinder og
mænd, der løj om sig selv, og som lænsede deres omgivelser for penge til køb
af jetoner og en ufattelig dyr livsstil. En
livsførelse og besættelse han arbejder på
at vende ryggen. Det er et mål der tager
tid med fordomsfulde bemærkninger fra
omgivelserne, når han under sit fængselsophold spiller Oddset. Selv ser han
ikke Oddset som en trussel eller risikomoment i forhold til behandlingen mod
spilleafhængighed. Ved spil på sportsresultater mener han nemlig ikke der er
samme risiko for at lidenskaben løber
løbsk.
Man afleverer en kupon efterfulgt af
nogen ventetid, inden den ”bliver spillet”.
Og for at man så kan satse igen, skal
man enten til en computer med internetadgang eller besøge en spillekiosk.
Ventetiden, mener Henning, giver den
enkelte spiller mulighed for at tænke sig
om i modsætning til hasardspillet med
de hurtige indsatser. Når en spilleautomat eller dealer lige har vundet hundrede kroner fra én, kræver det jo kun et
dyk i lommen, før næste pengeseddel
lander på bordet. Og når man i forvejen
hænger fast i kasinoernes glamourøse
eventyrverden, ender man i en ond cirkel, der kun går ud på at skaffe penge,
lyve, spille og skaffe penge. Kontrasten
er derfor skærende, når den 26-årige
narkodømte Henning fortæller om sine

• Henning spillede 4-5 dage
om ugen, eller når han
kunne komme til det.
• Han havde 30 – 50.000 kroner på lommen dagligt.
• Normalt spillede han for
mellem 10 og 70.000 på en
almindelig aften.
• Én gang vandt han 180.000.
Han tabte dem igen to dage
senere.
• Den hurtige indsats er den
farlige, hvis man har anlæg
for spilleafhængighed.
• Internetfirmaer tilbyder online-casinospillere uddannelse
og vejledning i at spille på
deres portaler.
• Private ”natteværn” forebygger vold i gadelivet i tæt
samarbejde med politiet.
Henning appellerer til, at
samme koncept tages i brug
i spillehaller og kasinoer
som forebyggelse mod ludomani.
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Statsansattes Kartels endelige krav
til overenskomsten 2005-2008
Dansk Fængselsforbunds
hovedorganisation
Statsansattes Kartel (StK)
afholdt den 23. november
2004 sin ordinære kongres,
hvor der på dagsordenen
blandt andet var udtagelse af
krav til overenskomsten (OK)
fra 2005.
Overordnet set var der på kongressen
bred enighed om, at der ved de kommende overenskomstforhandlinger skal
satses på ”hårde” krav, som har direkte
indvirkning på medlemmernes løn- og
ansættelsesvilkår. De væsentligste hovedkrav har derfor karakter af reelle lønforbedringer af forskellig art, og hvor det
altafgørende hovedkrav er, at en væsentlig del af den samlede økonomiske
ramme ved overenskomstforhandlingerne skal udmøntes som generelle lønstigning.
Dette har ligeledes været et af Dansk
Fængselsforbund´s væsentligste krav, og
bredt set kan man sige, at StK´s endelige
generelle krav stort set er helt på linie
med de krav og prioriteringer, som forbundet har fremsendt til StK. Forbundet
er derfor meget tilfreds med den beslutning StK´s kongres tog omkring udtagelse af de generelle krav til OK 2005.
I det følgende er der foretaget en
opremsning af samtlige de generelle
krav, som blev vedtaget på kongressen.
11. En væsentlig del af den samlede
ramme aftales som generelle lønstigninger pr. 1. april i hvert af aftale- og overenskomstårene. Udmøntningsprofilen indrettes således, at der udmøntes lige store
andele i hvert af overenskomstårene.
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Statsansattes Kartels kongres vedtog enstemmigt kravene til overenskomsten 2005.
12. Der aftales en permanent lønreguleringsordning, der sikrer en ligelig
lønudvikling mellem den private og
den statslige sektor.
13. Der afsættes penge til:
a. Gennemførelse af specielle krav,
herunder bl.a. indgåelse og
ændring af organisationsaftaler
og overenskomster samt gruppevise omklassificeringer/ændring
af skalatrinsforløb og formålsbestemte puljer/omklassificeringer
mv. Specifikation fremgår dels af
bilag og dels af de krav, som de
enkelte organisationer, jvf. forhandlingsaftalen, har indsendt.

16. Der aftales forbedringer og opstramninger i aftalen om ”Ny løn”.
17. Der indgås en arbejdstidsaftale i tilknytning til StK’s fællesoverenskomst.
18. Der aftales forbedringer i tjenestemændenes arbejdstidsaftale.
19. Kursustid ved beordrede kurser
betragtes som arbejdstid.
10. Aftalen fra OK 2002 om en forøget
indsats for et bedre arbejdsmiljø
forbedres.
11. Kompetencepakken fra OK 2002
videreføres og forbedres.

b. Pensionskrav.
c. Forbedring af særlige ydelser
m. v.
14. Der aftales en særlig regulering af
tjenestemandspensionerne.
15. Der aftales forbedringer i aftalen
om tillidsrepræsentanter.

12. Der indgås aftale som følge af
strukturreformen. Herunder sikres
det, at de nuværende statsansatte
ikke bliver ringere stillet.
13. Der aftales forbedringer i aftalen om
barsel, adoption og omsorgsdage.
14. I fællesoverenskomsterne aftales

forbedringer for elever – voksenelever og voksenlærlinge.
15. Lokal- og cheflønsordningen forbedres.
16. Der aftales øget tryghed i ansættelsen.
17. Der aftales en grundlæggende revision og ajourføring af aftalen om
samarbejdsudvalg, herunder implementeres EU-direktivet om høring
og information.
18. Forbedring og udbygning af aftale
om senior- og fratrædelsesordninger med henblik på at fastholde
ældre medarbejdere.
19. Der tages forbehold for fremsættelse af krav til aftalen om barsel,
adoption og omsorgsdage som konsekvens af ændring af ”Lov om
dagpenge ved sygdom eller fødsel”
samt ”Lov om ligebehandling af
mænd og kvinder med hensyn til
beskæftigelse og barselsorlov
m.v.”.

af overenskomstkrav til StK meddelt, at
Dansk Fængselsforbund prioriterer kravet om nedsættelse af den pligtige
afgangsalder fra 63 år til 60 år som forbundets absolutte hovedkrav. Dette har
i forbindelse med StK´s oplæg til udtagelse af de endelige overenskomstkrav
været drøftet i StK´s forretningsudvalg,
hvor Dansk Fængselsforbund er repræsenteret ved forbundsformanden, og det
er med tilfredshed, at forbundet har
kunnet konstatere, at et enigt forretningsudvalg har bakket op om dette
krav på forbundets område.
Dette krav vil derfor indgå i de endelige overenskomstforhandlinger mellem
Finansministeren og Centralorganisationerne.
Endvidere skal det bemærkes, at
ovenstående opremsning alene omhandler de generelle krav. Herudover vil
der senere blive fremsat specielle krav
indenfor de enkelte medlemsorganisationers område.
For Dansk Fængselsforbund´s vedkommende omhandler de specielle krav,
at der fortsat skal afsættes puljer til ind-

ividuelle omklassificeringer indenfor forbundet forhandlingsområde.
Dette skete ikke ved overenskomstfornyelsen i 2002, hvor forbundets
omklassificeringsforslag blev mødt med
et krav fra Finansministeriet om, at man
var indstillet på at afsætte en pulje på
1,4 mio. kr., men under forudsætning af
at der blev indgået aftale om Ny Løn for
samtlige forbundets medlemmer.
Som der tidligere er orienteret om var
forbundet over længere tid i forhandlinger med Finansministeriet om dette,
men forhandlingerne brød definitivt
sammen i efteråret 2003, da Finansministeriet vedblev med at fastholde, at
alle forbundets medlemmer skulle overgå til Ny Løn. Forbundet ønskede alene
en Ny Løns aftale for vores ledergrupper,
og ikke for basispersonalet.
I eftersommeren 2004 anmodede
forbundet StK om at få genoptaget forhandlingerne med Finansministeriet for
at se, om der på nuværende tidspunkt
skulle være basis for at indgå en aftale
om Ny Løn for vores ledergrupper, således at vi kunne få udmøntet de 1,4 mio.

20. Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller
i lovgivningen.
Det skal bemærkes, at der i forhold til
kravet om afsættelse af penge til pensionskrav, jf. pkt. 3, b, ligger forskellige
krav, som har relation til såvel overenskomstansattes som tjenestemænds pensionsforhold.
Specielt i forhold til tjenestemandspension er det værd at bemærke, at et af
kravene omhandler forbedring af de
nuværende aftaler om pligtig afgangsalder som hovedoverskrift.
Forbundet har ved sin fremsendelse

Dansk Fængselsforbunds delegerede ved StK’s kongres (fra venstre): Forbundsformand Kim Østerbye, tidligere forbundsformand Carsten Pedersen (skjult), faglig
sekretær Benny Tengstedt, forbundsnæstformand Peder Jørgensen og forbundskasserer Christian Smedegaard
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kr. fra overenskomsten som Finansministeriet ellers ikke vil udmønte.
Inden mødet med Finansministeriet
deltog forbundet i lokallønsdrøftelser
med Direktoratet, og på dette møde
blev der, som orienteret om i nyhedsbrev
nr. 23/04, noget overraskende fra Direktoratets side meldt ud, at Direktoratet
ikke mener, at det uniformerede personale skal på Ny Løn, da man finder, at
det er en unødvendig bureaukratisk foranstaltning, som ikke passer på dette
område.
Med denne melding gik forbundet
herefter til forhandling med Finansministeriet med krav om, at der indgås Ny
Løns aftale alene for forbundets ledergrupper, og såfremt der ikke ville kunne
opnås enighed om dette, var forbundets
krav, at puljen på 1,4 mio. kr. skulle
udmøntes som en omklassificeringspulje,
da det nu alene var arbejdsgiverparten,
som ikke ønskede Ny Løn på Dansk
Fængselsforbund område.
Finansministeriet var i et alvorligt
dilemma. Enten skulle man trække en Ny
Løns aftale ned over hovedet på
Direktoratet, som ikke ønsker en sådan
aftale, eller også var man som følge af
Direktoratets udmeldinger nødt til at frigive midler fra puljen til gruppevise
omklassificeringer.
Finansministeriet valgte det sidste, og
det lykkedes at nå en aftale, som indebærer, at der er afsat en pulje på
855.000 kr. til omklassificering af afdelingsledere og personale- og sikkerhedskonsulenter med virkning fra 1. oktober
2004.
I forbindelse med udtagelse af overenskomstkravene til OK 2005 har forbundet i StK´s forretningsudvalg lagt
vægt på, at med de problemer vi har
oplevet i forhold til overenskomst 2002
samt Direktoratets klare udmelding om
at man ikke ønsker Ny Løn for det uniformerede personale, er det afgørende
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nødvendigt, at der i forbindelse med OK
2005 fortsat afsættes puljer til gruppevise omklassificeringer indenfor forbundets område. Dette har StK allerede nu
fremført overfor Finansministeriet.
De indledende drøftelser mellem
Finansministeriet og organisationerne er
nu begyndt og de egentlige forhandlinger er planlagt til at finde sted fra starten

af januar 2005. Når resultatet af overenskomstforhandlingerne foreligger, vil
Dansk Fængselsforbunds hovedbestyrelse træffe beslutning om, hvad medlemmerne anbefales at stemme ved den
efterfølgende urafstemning. ■
Af Benny Tengstedt

Ny mailadresse
FÆNGSELSFUNKTIONÆREN har fået ny mailadresse.
Indlæg og artikler til bladet, der sendes som e-post,
skal fremover sendes til:

fagblad@danskfaengselsforbund.dk
Indlæg kan desuden fortsat sendes på diskette til
redaktøren eller Dansk Fængselsforbunds hovedkontor.

Ringe kompetenceudvikling
i Kriminalforsorgen
Kriminalforsorgen klarer sig
dårligere end gennemsnittet,
når det kommer til at kompetenceudvikle personalet. Det
konkluderer en undersøgelse,
som Statens Center for
Kvalitets- og Kompetenceudvikling har lavet blandt
medarbejderne i en lang
række statslige institutioner.
Trods tegn på forbedringer viser Kriminalforsorgens medarbejdere sig endnu en
gang at være dem, der, sammen med
præster og professorer, har de ringeste
muligheder for at blive bedre til deres job
og lære nyt.
Det viser en undersøgelse som Statens
Center for Kvalitets- og Kompetenceudvikling (SCKK) har gennemført. Det er anden gang at SCKK har lavet en stor undersøgelse af forskellige institutioners evne til
henholdsvis systematisk og strategisk kompetenceudvikling – første gang var i 2001.
Helt i top ligger Told og Skat, hvor personaleudvikling prioriteres og fungerer
både formelt og i det daglige arbejde,
mens det går langt ringere for folkekirken,
universiteterne og altså Kriminalforsorgen.
Man er simpelthen for dårlig til at følge op
på medarbejdersamtaler, diskutere og
udvikle nye rutiner til det daglige arbejde,
udfordre folk med nye funktioner og
ansvarsområder og undervise grundigt i
nye opgaver, konkluderer undersøgelsen.
Forholdene beskrives ikke som alarmerende ringe, men kompetenceudvikling er
absolut noget, som Kriminalforsorgen med
fordel kan gøre mere ved, lyder det fra
SCKK.
”Udvikling og opgradering af medarbejdere er af afgørende vigtighed på en
arbejdsplads. Det er hele forudsætningen
for, at opgaverne bliver løst på en god og
hensigtsmæssig måde, og så sikrer det, at
medarbejderne bevarer deres markedsvær-

di i fald de skulle få lyst eller blive nødt til
at skifte job,” siger Jan Bartram fra SCKK.

Vil gerne være bedre
Han understreger, at Kriminalforsorgen ligger pænt i forhold til den mere systematiske del af kompetenceudviklingen, men at
der ikke er sket den store udvikling i forhold til de tiltag, der konkret skal hjælpe
medarbejderne i deres daglige arbejde.
På begge områder mener Kriminalforsorgen dog selv, at meget allerede er sket.
Kontorchef Lars Thuesen har mange
eksempler på, at den strategiske kompetenceudvikling er blevet prioriteret højt.
”Jeg er meget stor tilhænger af, at man
måler vores indsats på forskellige områder,
og vi har bestemt også tænkt os at forholde os til resultaterne og hele tiden forsøge
at forbedre os, hvor vi kan. Når det er sagt
tror jeg også, at en del af grunden til, at vi
scorer, som vi gør, er at hverken vi eller
medarbejderne anvender de begreber, som
undersøgelsen har spurgt til – specielt når
det handler om hvorvidt kompetenceudviklingen har sammenhæng med vores mål
og strategier,” siger Lars Thuesen.
Han henleder desuden opmærksomheden på de dele af undersøgelsen, der tydeligt viser en positiv udvikling fra 2001 og til
i dag, og peger blandt andet på, at der faktisk er en del områder, hvor Kriminalforsorgen klarer sig bedre end mange andre.
Blandt andet bliver der nu jævnligt afholdt
medarbejdersamtaler, og der er langt større fokus på personalets efteruddannelsesbehov.
”Men som sagt er det naturligvis vores
ambition at blive bedre. Vi vil meget gerne
skabe en dialog med alle interesserede parter og lægge en plan for, hvordan vi på en
gang fortsætter det nuværende arbejde og
samtidig bliver bedre, til det vi mangler,”
siger han.

Kriminalforsorgen
skal tage mere ansvar
Ifølge undersøgelsen mangler Kriminalfor-

sorgen især fokus på medarbejdernes
udvikling i forhold til det daglige arbejde.
Tallene viser, at medarbejderne føler, at
de er blevet bedre til at samarbejde og
træffe beslutninger, men ikke til at løse
deres daglige opgaver.
Og ifølge fængselsfunktionærernes formand Kim Østerbye er netop overblikket
og sikkerheden i de daglige rutiner afgørende for at opgaverne løses som de skal,
og at den enkelte medarbejder trives på sit
job: ”Det er godt, at der bliver afholdt
samtaler og lagt planer, men et af vores
største problemer er, at vi ikke bliver oplært
ordentligt i nye metoder og rutiner og ikke
gives de nødvendige værktøjer til de
mange nye opgaver, som vi hele tiden får
pålagt,” siger han.
Især efterlyser han, at der fra centralt
hold tages mere ansvar for den løbende
uddannelse og opgradering i stedet for at
lægge det ud til det enkelte fængsel.
”I det daglige er der hurtigt andre ting,
der fylder mere og er mere akutte.
Desuden kan man ikke regne med, at hvert
enkelt fængsel kan stille med de bedste
undervisere i de forskellige ting,” siger Kim
Østerbye, der i stedet vil foreslå Kriminalforsorgen at nedsætte et uddannelsesteam, som kan tage rundt til fængslerne
og undervise i teknikker og metoder til at
løse gamle og nye opgaver optimalt.
Hele undersøgelsen kan ses på Dansk
Fængselsforbunds hjemmeside
www.danskfaengselsforbund.dk
Af Malene Bo

Citeret fra undersøgelsen:
”De adspurgte i Kriminalforsorgen
har i vidt omfang fået kortlagt behovet for udvikling og uddannelse. Til
gengæld viser resultaterne en ringere
sammenhæng mellem mål og kompetenceudvikling. Udviklingen i
medarbejdernes kompetencer er lidt
under niveau sammenlignet med
staten som helhed.”
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Profil af
en afdelingsformand

Henrik Thøgersen
Hvad fik dig til at blive tillidsrepræsentant?
I marts 2001 stillede jeg op som formand for betjentforeningen i Horserød. Vi startede 9 nye tillidsmænd uden nogen fagforeningsmæssig erfaring overhovedet. Men (heldigvis) en homogen
gruppe med sammenfaldende holdninger/synspunkter. Der har været meget få udskiftninger i
bestyrelsen gennem de sidste 4 år. Når der bliver afholdt møder i bestyrelsen, kan bølgerne godt
gå højt, men til dato har det aldrig været nødvendigt med afstemninger. Der er altid fundet et
kompromis og det giver styrke.
At det var mig som endte ud som formand, var nok lidt tilfældigt. Mine egne personlige
bevæggrunde til at stille op, var der flere forskellige årsager til. Den primære grund var en interesse for de arbejdsmæssige forhold vi arbejder under samt at få/tage indflydelse på de beslutninger der skal træffes på en arbejdsplads som vores. At det så personligt har givet mig en stor
indsigt i diverse regler og beslutningsprocesser er jeg selvfølgelig glad for. Så min beslutning om
at gå ind i organisationsarbejdet har jeg bestemt ikke fortrudt.

Hvad har været din største udfordring som tillidsmand indtil nu?
Jeg synes der har været mange ting som er gennemført i min tid som tillidsmand og kan ikke
nøjes med kun at nævne én. Som minimum bør nævnes: En ny tjenestetidsaftale og ny infrastruktur i Horserød. I samarbejde med fængslet har vi fået bragt indberetninger af vold og trusler på dagsordenen (indberetter i fællesskab). En metode som andre fængsler har taget til sig.

Navn:
Henrik Thøgersen
Stilling:
Fængselsfunktionær.
Afdeling:
Horserød Statsfængsel.
Antal medlemmer:
96
Tillidskarriere:
Marts 2001 - Afdelingsformand.
Nuværende udvalgsposter i DF:
Personalepolitisk udvalg.
Ansat år:
1993.
Tjenestesteder :
Anstalten ved Herstedvester
(9 måneder)
Statsfængslet i Vridsløselille
(3 måneder)
Statsfængslet i Horserød
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En lokal tjenestetidsaftale havde Horserød ikke haft i mange år, så vi besluttede derfor at få en
sådan. En aftale som på ansvarlig vis sikrede så ordentlige arbejdsvilkår som muligt, hvor nedenstående har været centrale punkter i aftalen.
• En tjenestetidstilrettelæggelse som tog udgangspunktet i den enkelte kollegas ønsker om
hvornår vedkommende ønskede at forrette tjeneste; En ønsketjenesteliste.
• En helt ny måde, hvorpå ferien blev tilrettelagt på, som har gjort at de helt dårlige ferieperioder næsten kan undgås.
• En klar minimumspostering er defineret, der sikrer at det nødvendige personale er til stede.
• En ny måde at arbejdsplacere fængselsfunktionærer i arbejdsdriften, så det stort set kan foregå af frivillighedens vej.
Infrastrukturen i Horserød trængte kraftigt til at blive revideret. Organisationerne og Horserøds
ledelse har i et konstruktivt samarbejde ændret på infrastrukturen omkring de indsatte, hvor
nedenstående er væsentlige punkter.
• Belægningsafdelingerne aflåses i formiddagstimerne, så de indsatte kun kan være på arbejdspladserne.
• Et værested som skal optage de indsatte der ikke har fået et arbejde eller som skal arbejdsprøves.
• Indsatte skal kl. 00.30 gå på egen stue, for at sikre den fornødne ro om natten.

Hvilke store opgaver står du og din lokalafdeling
over for nu og i den nærmeste fremtid?
Arbejdsmiljøet er heldigvis kommet på dagsordenen, blandt andet fordi arbejdstilsynet har været
inde og vurdere det psykiske arbejdsmiljø. En af opgaverne for betjentforeningen vil oplagt være
at arbejdstilsynets konklusioner ikke glemmes.
Siden den famøse klimaundersøgelse blev udarbejdet og frem til arbejdstilsynets konklusioner om utilstrækkelig støtte fra ledelsens side, har vi som betjentforening sat krav til Horserøds
ledelse om at agere som ledere. Fængslets ledelse har været på diverse lederkurser (LIV3) mv.
Der er ikke sket meget, men de gode intentioner er dog blevet klarlagt. Derfor vil betjentforeningen i Horserød være med til at sikre at de gode ledelsesintentioner ikke glemmes.
Vi har store visioner i Horserød, nemlig at blive det bedst fungerende fængsel i
Kriminalforsorgen. Målet er måske stort, men vi er på vej.
Så skal der derudover nok komme 1000-vis af andre opgaver.

Hvordan tror du at Kriminalforsorgen
vil udvikle sig i løbet af de næste 5 – 10 år?
Vi er jo underlagt det politiske system på godt og ondt, så meget kan ændre sig. Hvis man kan
se bort fra hvordan de nye stramninger (noget for noget) har givet til tider urimelige arbejdsvilkår landet over, mener jeg det er i den rigtige retning Kriminalforsorgen bevæger sig. IT udviklingen er i rivende udvikling i Kriminalforsorgen. Det er grundlæggende godt, men desværre
sker det på bekostning af andre vigtige arbejdsopgaver som orden og sikkerhed.
Mit håb er, at man træder lidt på EDB-bremsen, når det drejer sig om hvor meget der skal
journaliseres og sagbehandles mv. (selv om EDB-systemet godt kan). Få nuanceret hvad klientsystemet skal bruges til på de enkelte tjenestesteder og derefter kritisk få kikket på hvad/hvordan IT skal bruges til. Samtidig med at man konstant efteruddanner den enkelte medarbejder,
da man ellers risikerer at en meget stor del giver op. ■

SPORT
Repræsentantskabsmøde i fi
Kursuscentret i Lunde dannede den 30.
– 31. oktober rammen om idrætsforbundets ordinære repræsentantskabsmøde
2004.
Repræsentantskabsmødet giver foreningernes repræsentanter, samarbejdspartnere, æresmedlemmer m.fl. mulighed for at mødes og diskutere udviklingen på det idrætsmæssige område for
Kriminalforsorgens personale.
Beretningerne fra de enkelte sportsgrene viste, at de fleste stævner kører
med en rigtig god tilslutning år efter år.
Der er imidlertid problemer med at få
tilslutning til især holdsport som fodbold
og håndbold, medens de mere individuelle aktiviteter er i fremgang.
Der er en mindre tilbagegang i det
samlede aktivitetstal, men sammenligner
vi os forholdsmæssigt med vore nordiske
kollegers forbund, har fi det største aktivitetsniveau.
Medlemmer rundt omkring kommer
jævnligt med gode forslag til nye aktiviteter, og forretningsudvalget erklærer sig
åben overfor nye tiltag, bare der er
opbakning.
I 2004 forsøgte vi i samarbejde med
SIF Horsens og PIF Kærshovedgård at
arrangere et golf stævne. Det blev en
succes med mere end 60 deltagere.
Derfor var et af årets forslag, at vi
optager golf på programmet. Forslaget
blev vedtaget. Det vedtagne regulativ
lægger sig ikke fast på en bestemt afviklingsform, men åbner mulighed for at vi
prøver os lidt frem, for at finde det helt
rigtige koncept.
Det andet af årets 2 forslag var, at vi
finder andre idrætsgrene end håndbold
og fodbold til det nordiske samarbejde.
Forslagsstillerne fra Sandholm begrundede det med den manglende deltagelse i de nationale mesterskaber.

Forretningsudvalgets holdning er, at
det helst skal være holdsport. Samarbejdet har fra starten været omkring
hånd- og fodbold, og vi ønsker det samarbejde videreført. Der er i øvrigt ingen
problemer i at samle sportsudøvere til
træningssamlingerne forud for NM.
Repræsentanterne fra Norge og Sverige var ligeledes af den holdning, at
samarbejdets fundament er de 2 grene.
Til gengæld var man også enige om,
at samarbejdet også kan udbygges til
andre sportsgrene, og følgende blev
vedtaget: fi kontakter vore ”Nordiske
Brødre” om et udvidet samarbejde
En betingelse for en øget aktivitet er
en god økonomi. Vi har gennem årene
formået at få balance i indtægter og
udgifter, men med et stort aktivitetsniveau de sidste par år har det tæret på
beholdningen. Det er derfor med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at DfK har
imødekommet et længe næret ønske om
øgede bevillinger.
Vi ser derfor fortrøstningsfulde frem
til den kommende periode, hvor vi måske endda kan øge aktivitetsniveauet,
men især deltagerne i stævner i udlandet
kan forvente en øget form for egenbetaling.
Forretningsudvalget blev kritiseret for
manglende opdatering af forbundets
hjemmeside.
Kritikken er i et vist omfang rigtig.
Siden er forholdsvis ny, og der vil løbende ske en udbygning.
Vi vil alligevel gerne henvise til siderne, hvor der findes oplysninger om aktiviteter, regler osv.
Den ene af forbundets ærespokaler
blev uddelt på mødet.
”Formandspokalen” blev skænket til
FIOV-DART. Afdelingens medlemmer og
bestyrelse har skabt en klub, der har et

meget højt socialt og sportsligt niveau,
samt nogle rammer der kan gøre de fleste foreninger misundelige. Hjertelig tillykke – I har fortjent udmærkelsen.

Der skete et par udskiftninger på
posterne i forretningsudvalget.
1. suppleant Michael Balle Knudsen, IKF
valgte at trække sig efter 2 år på posten.
Næstformand Bjarne Kjer ønskede efter
12 år i forretningsudvalget at træde tilbage, efter at have ydet en kæmpe indsats gennem de mange år.
Det nyvalgte forretningsudvalg mv.:
Formand:

Steen Væver
Fængslet
Kærshovedgård

Næstformand: Ellen Lundbak
Pensionen Engelsborg
Kasserer:

Flemming Lohmann
Statsfængslet i Nyborg

1. fu medlem: Anne-Grethe Stengård
Statsfængslet i Ringe
2. fu medlem: Karen Johansen
Arresthuset i Viborg
1. suppleant:

Jens W. Jørgensen
Arresthuset i Odense

2. suppleant:

Jan Hansen
Statsfængslet i Nyborg

Revisorer:

Jarl Binau
Statsfængslet i Vridsløse
Finn Hedegaard
Statsfængslet i Nyborg

Revisor suppl.: Flemming Thomsen
Statsfængslet i Vridsløse
Steen Væver formand ■
se beretning mv. på: www.fi-sport.dk
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Quickstep
for fængselsfunktionærer
Af fængselsfunktionær
Jan Severini,
Arresthuset i Nykøbing Falster.
Uden at være ekspert i standarddanse,
mener jeg at vi fængselsfunktionærer i
fremtiden vil have fordel af at få lidt
danseundervisning. Måske ikke i quickstep, der, på trods af navnet, ikke er kendetegnet ved det hurtige fodskifte, men
så måske i ”African Sand-dance”, der
kendetegnes ved føddernes raske klapren mod Saharas varme sand.
Hvorfor nu al denne snak om kvik
flytning af fødderne? Jo, jeg er lige kommet hjem fra en tema/-kursusdag om
medicinudlevering i forbindelse med det,
efterhånden, knap så nye medicincirkulære. Det var en rigtig hyggelig formiddag vi havde i Maribo Arrest, men hvor
er det dog nogle uhyggelige perspektiver, der tegner sig for vores arbejdsmiljø.
Baggrunden for mit lidt dystre humør
er følgende:
I foråret fik vi udvidet arresten med 4
pladser, så der nu er 24 celler. En kapacitetsudvidelse på 20%. Hermed følger så
logisk nok at vi også har fået 20% mere
arbejde. Samtidig med udvidelsen blev
der gennemført forskellige moderniseringer i arresten. Blandt andet fik vi indført et nyt cellekaldsanlæg, der gør, at vi
nu kan gå ind på en lille skærm og se,
hvor mange opkald der kommer. Det
gælder opkald fra fangerne, som jo
naturligvis er de fleste, men også opkald
fra hoveddøren, hvor politi, advokater,
Jyderup-platter, købmand og andre henvender sig.
En optælling fra to forskellige dage
viste at anlægget havde registreret henholdsvis 84 og 92 opkald. Det er et gennemsnit på 88 opkald pr. dag. Et simpelt
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regnestykke viser, at det er 7,3 opkald i
timen i de tolv ”vågne” timer fra vi møder kl. 9.00 om morgenen, til vi lukker
på nat kl. 21.00 om aftenen. Endnu et
lille regnestykke viser, at det cirka svarer
til et opkald hvert ottende minut!
Det betyder altså at vores ”kaldeanlæg” præsenterer os for en ny opgave
hvert ottende minut, hver evig eneste
time i tolv timer i træk. OG! Det er kun
opgaver der tildeles os af kaldeanlægget. Herudover kommer der opgaver
via telefonen, fra politiet, spørgsmål
om ledige pladser (Ha!!!) fra andre
arresthuse, fuldbyrdelser m.m. Så taler
vi slet ikke om, hvis der skulle opstå en magtanvendelse eller indløbe en
sygemelding, hvor vi jo selv skal ringe
rundt til kollegaerne og skaffe afløsning.
Det er alt sammen meget godt. Vi har
jo vænnet os til at arbejdspresset til tider
er voldsomt og har trøstet os med, at vi
også havde stille perioder, hvor vi kunne
vende verdenssituationen med kollegaen og nyde en kop kaffe. Og få samlet
op på alle de løse ender, der naturligvis
er, når man får stukket en ny arbejdsopgave ud hvert ottende minut (mindst).
Nu har vi så inden for kort tid fået to
nye spændende arbejdsopgaver, der i
den grad stjæler tid. Tid vi rent faktisk
ikke har. Den ene er urinprøverne, der
udover at tage en del tid, kan være årsag
til diverse konflikter, der så igen tager
endnu mere tid.
Den anden opgave er dette her medicinudleveringscirkulære (hvilket ord!). Vi
skal nu til at føre detaljerede optegnelser
over, hvilken medicin vi hælder op til de
indsatte samt lige så detaljerede optegnelser over hvem, vi har delt den samme
medicin ud til. Alt sammen for at vi kan
være sikre på at den indsatte får den rigtige medicin, i den rette dosis, til den
rette tid, med størst mulig sikkerhed,
ikke kun for den indsatte, men så sand-

elig også for os selv. Og det er jo i virkeligheden smukt og godt.
Problemet er bare at vi ikke har tiden
til det. Når der for hver eneste indsatte
skal gennemføres disse optegnelser,
samtidig med at vi skal tage urinprøver,
skrive rockerindberetninger, ugeindberetninger, stemme kasse af, foretage
dusørudbetalinger, laves (… jeg kunne
blive ved), så er der ikke tid til at tage sig
af fangerne. Og når de har siddet og
klemt balderne sammen længe nok uden
at kunne komme på toilettet, eller når
man for anden dag i træk ikke har tid til
at ringe til kommunen vedrørende den
indsattes hund, der er alene hjemme, så
kommer konflikterne. Så bliver arbejdsmiljøet forværret, så kommer sygemeldingerne og så er vi for alvor inde i en
ond cirkel.
Der er kun en løsning på problemet
med manglende tid til flere og flere
opgaver: Mere personale! Men den tror
vi ikke rigtig på vel? Så jeg er bange for
at fremtiden i arresthusene vil være kendetegnet ved den raske klapren af fængselsfunktionærers fødder (iført reglementeret fodtøj), der stæser rundt for at
nå det hele. Men ellers tak for en hyggelig formiddag. ■

Lidt mere til statistikken
om vold og trusler
Af afdelingsformand
Ina Rasmussen,
Fængselsfunktionærernes
Organisation på Københavns Fængsler.
En af Dansk Fængselsforbunds mærkesager gennem flere år har været at finde
en løsning på problemerne med de
mange fejlindberetninger til direktoratets statistik, om vold og trusler om vold
mod vores medlemmer. Det har været
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en sag, vi som lokalafdeling har prioriteret endog meget højt og vi har da også i
gennem flere år kunnet dokumentere
omfattende fejl i Københavns Fængslers
indberetninger, hvilket har medført, at
fængslet har fået flere påtaler fra direktoratet.
Og så skulle alt jo være godt. Kan vi
så være sikre på, at statistikkerne fremover giver et retvisende billede af problemet med vold og trusler om vold mod
vores medlemmer. Efter min opfattelse
nej.
At skrive en rapport er jo ikke kun et
spørgsmål om at udfylde et skema. Det
handler i meget høj grad også om at
kende præcedens. Hvornår skal der skrives rapporter. Hvornår er der tale om
upassende sprogbrug i stedet for trusler.
For en erfaren fængselsfunktionær er
det ikke svært at skelne, men det kan
det godt være for en fængselsfunktionær på prøve, der ikke har en rutineret
kollega at støtte sig til.
På Københavns Fængsler er det
meget ofte således, at hovedparten af
afdelingspersonalet er under uddannelse. Der kendes eksempler på vagter,
hvor ældste fængselsfunktionær i en fløj
havde under to års ansættelse bag sig.
Så kan det være meget svært at finde en
kollega, der kan være behjælpelig med
vejledning omkring afgivelse af rapport.
Samtidig understreger systemet jo gang
på gang, rigtigt nok, de meget alvorlige
problemstillinger, der er forbundet med
formuleringen af rapporter om vold og
trusler, hvis disse skal fremlægges for en
domstol, i forbindelse med en politianmeldelse eller en klage fra den indsatte.
Det er således ikke uforståeligt, at
nogle af vores kolleger vælger rapporten
fra. I sådan en situation kan det føles
mere overskueligt at vælge at undlade
rapporten, frem for at risikere at begå
fejl, ikke mindst taget i betragtning af, at
rapporten skal skrives samtidig med at

man konstant afbrydes af kimende telefoner, opkald fra indsatte og udførelse af
de mange daglige rutiner, der er på
afdelinger med to fængselsfunktionærer,
til opsyn med op til 38 indsatte.
Det er fuldstændigt uacceptabelt at
vores kolleger skal leve med den usikkerhed og mangel på opbakning.
Det gavner absolut ikke fastholdelsen, at de unge kollegaer føler sig
brugt som ”kanonføde” i et stadigt
mere belastet arbejdsmiljø. Man må i
den grad tage hatten af for dem, som
bliver hængende, arbejdsforholdene til
trods. For nogen af dem bliver prisen
desværre psykiske arbejdsskader og
afskedigelse af helbredsmæssige årsager
i en meget ung alder.
Jeg tror, at statistikken vedrørende
vold og trusler om vold vil give et fejlagtigt billede af problemets omfang, uanset hvor mange tiltag vi sætter i gang
omkring indberetningerne, så længe det
ikke sikres, at der er erfarne fængselsfunktionærer omkring vores unge kolleger.
Vores arbejde er i meget høj grad et
”learning by doing” job og erfaring kan
ikke erstattes af teoretisk uddannelse.
Og hvor skaffer man så det erfarne
personale fra – ja, man kan jo starte med
at tilføre de ressourcer, vi ikke har i øjeblikket, så det kan gøres attraktivt at forblive ansat på de uddannelsesanstalter,
som vores erfarne kollegaer ellers ofte
forlader, så snart de har mulighed for
forflyttelse.
Det vil sige lønkroner til instruktører/holdledere og lige så vigtigt – ressourcer til en forbedret postbesættelse
og en forlænget sidemandsoplæring, så
kollegerne kan få et ordentligt arbejdsmiljø og tid til både sagsbehandling og
kontakt til de indsatte, i modsætning til i
dag.
Det vil være til gavn for både unge og
ældre kolleger og det vil gøre det muligt

at opnå kontinuitet i regimerne overfor
de indsatte. Samtidig vil det kunne give
os alle bedre mulighed for at sikre, at
direktoratets statistikker en dag kommer
til at afspejle de reelle mængder af vold
og trusler om vold mod vores medlemmer, i stedet for som nu også at afspejle
en fortvivlet personalesituation og alt for
ringe vilkår for afdelingspersonalet. ■

PC`eren,
et nødvendigt onde
Af fængselsfunktionær
Heidi Olsen,
Statsfængslet i Jyderup.
Statsfængslet i Jyderup har gennem den
seneste tid været præget af mange forandringer og nye tiltag, og det virker til,
at det er de samme faktorer der gør sig
gældende andre steder i såvel lukkede
fængsler som åbne anstalter og arresthussektoren. Så jeg fornemmer ikke, at
vi er et særtilfælde i den retning, men
derfor synes jeg alligevel, at jeg vil give
et besyv med til en debat omkring vores
øgede administrative arbejdsmængde.
Hen over sommeren er det fra
Direktoratets side bestemt, at vi skal
undersøge alle opholdsrum mindst 2
gange om måneden, og dette betyder
rent praktisk, at vi i en åben afdeling
med 89 indsatte undersøger 2 stuer om
formiddagen og 2 stuer om eftermiddagen. Dette i sig selv lyder jo ikke underligt, da det er en del af vores arbejdsbeskrivelse. Men udviklingen i denne
sammenhæng består i, at det nu er et
krav, at vi skal gøre det hver dag, hvor
det tidligere var på begrundet mistanke
og i øvrigt når tiden tillod det. Det man
skal holde sig for øje i den forbindelse er
bare, at en grundig undersøgelse af
opholdsrum med tilhørende rapport-
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skrivning hurtigt kan tage 1⁄2-1 time. Sidst
men ikke mindst skal vi afsende en mail
til ledelsen vedrørende undersøgelsen,
så de har mulighed for at føre det til statistik, og på den måde bevise overfor
deres øverste ledelse, at vi har udført
vores job.
I juli måned indvier vi så vores længe
ventede straf- og disciplinærafdeling,
som på mange måder har været et fantastisk gode for os. Set i lyset af det
ovenstående ville det jo ikke have været
muligt at effektuere alle de disciplinære
sanktioner, hvis vi ikke havde fået denne
lille arrestafdeling med 4 pladser. Det
skal dertil siges, at det ikke er mange
dage den har stået øde og forladt hen
siden indvielsen. Dette har bemandingsmæssigt betydet, at man har tilført en
ekstra personale fra 7.30–15.30 på hverdage, hvilket jo er en fornuftig løsning
på den ekstra arbejdsmængde. For at
kompensere for det yderligere timeforbrug, har man fraskåret 2 af de 3 måneder i vores praktikansvarlig stilling.
Derudover giver det et indhug i vores
blanke dage, som i overvejende grad bliver brugt til sagsbehandling. Dette betyder så, at det i endnu højere grad bliver
nødvendigt, at foretage sig sagsbehandling på computeren på almindelige
arbejdsdage. Der forsvinder tid til
opsynsarbejde orden/sikkerhed, og ikke
mindst personkendskab til de indsatte,
hvilket i sidste ende resulterer i forringelse af arbejdsmiljø både i forhold til
indsatte og ansatte.
I starten af efteråret indførte man en
ny metode til foretagelse af urinprøver,
og det omhandler den meget omtalte
pladetest, som er ment som en hjælp til
personalet. Det er nu kun de urinprøver,
hvor den indsatte ikke kan erkende
resultatet, som man sender til yderligere
undersøgelse. Lige umiddelbart lyder det
jo som et positivt tiltag, som skulle gøre
livet lettere for os. Men nu har denne
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metode været praktiseret i et par måneder, og jeg må tilstå, at jeg faktisk ikke
rigtig kan se tidsbesparelsen i denne
udførelse. Hvis pladetesten enten er
negativ eller indsatte erkender resultatet,
så skal man under alle omstændigheder
skrive i personjournalen, og hvis den
indsatte ikke erkender ligger der et ikke
ubetydeligt stykke arbejde og venter
forude. Både urinprøvetagningen, journalnotat, rapport og udfyldelse af urinprøvepapirer er i sig selv noget der sagtens kan tage en halv times tid, og der er
jo lagt op til at der skal tages mange
flere urinprøver i forbindelse med de nye
skærpelser fra regeringens side. Det må
siges at det godt kan bekymre lidt, at
man igen ved dette tiltag flytter vores
fysiske tilstedeværelse fra de indsatte til
skærmbilledet i vagten eller på postværelset.
Sidst MEN under ingen omstændigheder mindst har vi i midten af oktober
måned søsat den nye journaliseringsdel i
klientsystemet. Man påberåber sig, at
det er forstadiet til dokumentfrit miljø på
arbejdspladsen. Det virker på mig fuldstændig tåbeligt, at man i den grad
pålægger personalet en arbejdsbyrde af
den karakter uden først at ”klæde” os
ordentligt på til det. Det har nu været
praktiseret i ca. 1 måned, og min vurdering er, at lige meget hvor rutineret man
bliver til det, vil det betyde, at de
arbejdsopgaver der før tog et par minutter f.eks. et almindeligt udgangspas, vil
blive forlænget med mange 100 procent. Det er desværre igen et bevis på, at
personalet i fremtiden tvinges til at tilbringe deres arbejdsdag med computer
og ligegyldigt papirnusseri.
Samlet set må man sige, at det sidste
halve års tid har været omkostningsfuldt
for vores arbejdsmiljø og arbejdsglæde.
Det er meget svært at se det fornuftige i
de nye tiltag der sættes i værk, og man
skal jo holde sig for øje, at det persona-

le man i tidens løb har ansat ikke har
foreholdt sig det faktum, at fremtidens
fængselsbetjent er en kontoransat, der
på det nærmeste ikke har mulighed for
at arbejde med de indsatte. Samtidig
giver man køb på en af vores vigtigste
arbejdsopgaver, som er at bidrage aktivt
til, at de indsatte som bor i vores institutioner har en reel mulighed for at
komme tilbage til samfundet, hvor de
kan leve, også uden at vi skal finde en
plads til dem igen. En gang imellem må
det være lidt svært at være de mennesker som sidder og udstikker alle de nye
retningslinier, som i betydelig grad forringer livet på fængslerne både for
ansatte og indsatte. Man får tit at vide at
kriminalforsorgens vigtigste ressource er
personalet, så må jeg desværre konstatere, at jeg ikke rigtig forstår hvad der
menes, da man ved at placere personalet foran en computer i et administrativt
kaos, på ringeste vis udnytter de personlige og menneskelige kvaliteter der er til
rådighed.
Fortæl mig kære lovgivende magt,
hvorfor vi i den grad skal distancere os
fra vores indsatte, som virkelig har brug
for vores støtte og tilstedeværelse som
aldrig før.
Er det virkelig den måde man fra politisk og ledelsesmæssig side ønsker at tilgodese vore svageste i samfundet. ■

NAVNE
40 års jubilæum
De fleste opnår det aldrig af mange
forskellige grunde, og ingen kan forestille sig det, når de træder ind af porten til Kriminalforsorgen første gang.
Men for de som oplever det, er det
noget stort.
Vi taler om 40 års jubilæum i
Kriminalforsorgens eller i hvert fald
Statens tjeneste, og hvis det gøres
godt også tildelingen af Fortjenstmedaljen i Sølv, og det der følger med i
den anledning.
Den 1. november 2004 var en
særlig dag på Kærshovedgaard. For
kun 2. gang i fængslets historie,
kunne man fejre en medarbejder der
har tjent staten i 40 år.
Preben Juul Jørgensen – ”Posten” også kaldet, blev fejret af familie, venner og kolleger ved en reception på fængslet.
Preben der oprindeligt er uddannet frisør, skiftede i en ung alder klipperiet ud med en
sikker stilling i Post og Telegrafvæsnet gennem nogle år.
Men med en baggrund som MP’er i Søværnet var det nærliggende, at søge ind i
Kriminalforsorgen, og han startede karrieren i Statsfængslet i Horsens i 1971.
Efter nogle år i Horsens var det i 1981 tid til at prøve kræfter med Arresthuset i Vejle,
hvor han var indtil 1984 – herefter har der stået Kærshovedgaard på lønsedlen..
Man må sige det var værst for Vejle. Nødtvunget må vi indrømme, at vi har været
utroligt glade for Preben som kollega og ven - i og uden for tjenesten.
Hans form for humor er unik, og ingen kan undvære den daglige ”sviner” han gladeligt strøer om sig.
Når der skal slappes af, finder han gerne frimærkesamlingen frem og nusser lidt med
dem, eller han hanker op i fiskegrejet i håbet om bare en lille fangst. Desværre for familien, ender det oftest med en frossen fiskefilet fra supermarkedet.
På jubilæumsdagen overrakte inspektør Niels Kløve Larsen Fortjenstmedaljen i Sølv til
jubilaren.
Som det hører sig til, drog han få dage efter til hovedstaden for at takke Kongehuset for
anerkendelsen.
Det blev oplevelsen der satte kronen på værket. Det var ikke de mange timers ventetid
inden, han fik foretræde for Kronprinsen, og det var ikke traktementet i mellemtiden –
for der var kun vand, men det at få lov til at møde landets næste konge alene til en lille
passiar er trods alt stort. ■

Vi ønsker endnu engang tillykke med jubilæet,
og ønsker alt godt fremover.
Steen Jensen
Afdelingsformand

Så mister Kriminalforsorgen endnu en af
sine grundpiller
Erik Borre Nielsen forlader tjenesten
den 31. januar 2005 – efter mange
års tro tjeneste i Arresthuset i
Hobro.
Erik begyndte sin karriere på
Statsfængslet på Kragskovhede
helt tilbage i 1969 – dengang indsatte var fanger og verden endnu
ikke var af lave.
Han ville egentligt have været
politimand, men var ikke høj nok,
hvilket måske kunne få en og
anden til at overveje, hvorvidt politiet mere går ind for kvantitet end
for kvalitet. En ting er nemlig helt
sikker: Kvaliteter har han nok af.
Erik har gennem årene været en
stabil, rolig og velovervejet kollega,
som er meget afholdt af kollegerne
og dybt respekteret af de indsatte.
Det rolige er nu nok mest synligt
i tjenesten. Erik er nemlig en sikker
gæst til festlige lejligheder, hvor
han ikke er bange for at give et
nummer på klaveret og på sin harmonika. Han har gang i rigtigt
meget i fritiden: Folkedans, motionscenter, svømning, tennis, have
(har indtil flere af slagsen), så vi er
fortrøstningsfulde med hensyn til
hans otium – han skal nok vide af,
at fylde tiden ud.
Så Erik: Vi her i Hobro kommer
til at savne dig, men vi forstår også
dit ønske om at nyde dit otium
sammen med din hustru og dine
døtre, som vi ved du følger i tykt
og tyndt. ■
På hele personalets vegne
Karl Erik Lyngbak Tillidsmand
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